
OK-mærket er et  
kvalitetsstempel
OK-mærket er medlemmernes sikkerhed for, at de  
har valgt en fagforening, der aftaler overenskomster  
og kender deres fag og branche indefra. Det styrker 
medlemmerne i deres job og karriere og skaber 
ordnede forhold på arbejdsmarkedet. 

Det er derfor, vi opfordrer danskerne til at kigge  
efter OK-mærket, når de vælger fagforening.
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OK-indsatsen sætter fokus på fagforeninger, der gør 
en forskel i hverdagen. Der er over 60 fagspecifikke 
fagforeninger, som er OK-mærket. 
 
Det er de OK-mærkede fagforeninger, der forhandler 
overenskomster hjem og sikrer fremgang for løn-
modtagerne. OK-indsatsen er også et fællesskab for 
over 20.000 tillidsrepræsentanter. Sammen beskytter 
og styrker vi hinanden på den enkelte arbejdsplads 
og til forhandlinger om overenskomst. 

Løn og arbejdsforhold er under pres med  
nye former for virksomheder og ansættelser.  
I lande som USA, England og Tyskland må  
mange medarbejdere løbe hurtigere under 
dårligere vilkår. God løn og fair forhold er svære  
at kæmpe sig til og nemme at miste. I Danmark  
er der mange - især unge – som ikke ved,  
at deres ret til fx barsel, ferie og en ordentlig  
løn kommer af vores indsats.  
 
Derfor har vi et stort ansvar for  
at gøre opmærksom på:

•  hvad en fagforening er  
 (og forskellen til vores konkurrenter) 

• hvad vi har opnået  
 (fx barsel, lønfremgang, 6 ugers ferie) 

• hvad vi kan opnå i fremtiden  
 (fx balance mellem arbejde og familie,  
 fleksibilitet, bedre løn) 

Din OK-indsats  
er afgørende
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Vi tillidsrepræsentanter har en vigtig opgave.  
Vi er ofte det første møde mellem en ny – ung –  
kollega og fagbevægelsen. Det er os, der forsøger  
at løse konflikter på jobbet. Og i nogle tilfælde kan  
vi tillidsrepræsentanter forsøge at finde rimelige 
løsninger, når der er brug for det.  

Men vigtigst, så er det os, der binder kollegaerne 
på jobbet sammen med resten af fagbevægelsen.  
Vi er dét bindeled, som gør, at fagforeninger kan 
forhandle benhårdt med både arbejdsgivere og 
politikere. Et godt eksempel er coronakrisen. Her var 
det fagbevægelsen, som forhandlede hjælpepakker 
om lønkompensation hjem, mod at virksomhederne 
lovede ikke at fyre medarbejdere.  
 
Det kunne vi KUN, fordi vi er 1,3 millioner lønmodtagere, 
som står sammen i fagforeninger med OK-mærket.  
Og så er vi med til at samle kollegaerne og skabe et 
fælles pres på arbejdsgiverne, når vi skal forhandle 
bedre løn og arbejdsvilkår. 

Dit bidrag løfter 
kollegaerne 



Det er vigtigt, 
at vi står  
sammen  
og kan sætte  
noget kraft  
bag vores  
argumenter.
Kenneth

Det er  
betryggende,  

at fagforeningen  
arbejder for ens 

ve og vel.
Sofie
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Så nemt er det at 
komme i gang
Har du mod på at gøre en ekstra indsats for 
kollegaerne på jobbet og i resten af landet? 
 
Vi har altid brug for stærke ambassadører, som tør 
tale fagbevægelsens sag og vinde nye kollegaer ind  
i vores fællesskab. Som tillidsrepræsentant kan du fx: 

• Tage en snak med kollegaerne om, hvor vigtigt  
 det er at være medlem af en fagforening. 

• Få sparring med din lokale fagforening og måske  
 arrangere aktiviteter for kollegaerne. Eller nemt  
 og gratis bestille informationsfoldere, OK-spillekort  
 eller stofnet med OK-mærket og andre OK- 
 materialer, som gør opmærksom på vores arbejde  
 (materiale bestilles gennem din lokale fagforening). 

• Deltage i vores landsdækkende kampagner.  
 Et eksempel er Løntjek-kampagnen, hvor fag- 
 foreningen kommer ud og ser lønsedlen efter  
 for fejl – noget, som nogle gange kaster  
 flere tusinde kroner af sig. 
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Hvis vi vil beholde og forbedre et godt arbejdsliv,  
så skal vi have de unge med i fagforeningerne.  
Det kræver, at vi møder vores unge kollegaer med  
en åben og indbydende tilgang. Vi kan ikke tage  
for givet, at de kender forskellen på en fagforening  
og en a-kasse. Eller forskellen på de gule og de 
kvalitetssikrede fagforeninger med OK-mærket,  
som sikrer bedre løn og vilkår.  
 
Derfor foreslår vi, at du helt konkret 

Tal med de unge  
om fagforeninger
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...starter med at spørge ind til, hvor meget din kollega 
kender til fagbevægelsen og din fagforening. 

...undgår forkortelser som TR  
(i stedet for tillidsrepræsentant)  
og AMR (for arbejdsmiljørepræsentant). 

...spørger ind til, hvilke udfordringer og håb dine 
kollegaer har til deres arbejdsliv. Har de fx svært  
ved at finde balance mellem småbørn og jobbet? 
Eller vil de gerne have flere fridage til at rejse ud i 
verden? Det kan være alt mellem himmel og jord,  
så længe det har med arbejdspladsen at gøre. 

1
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...fortæller kort om fagbevægelsen. Fx:  
Vores seks ugers ferie, 16 ugers barsel og ret til 
dagpenge er en drøm for lønmodtagere i resten  
af verden – men det er en realitet i Danmark, fordi 
medarbejdere som du og jeg er medlemmer af 
fagforeninger. Fagforeninger kæmper hver dag  
vores sag – også selvom vi ikke direkte ser det.

...snakker sammen om, hvordan vores fagforening  
kan forbedre og beskytte os på vores arbejdsplads  
fx med overenskomstforhandlinger, hvor man 
forhandler om mere løn, barsel, flere fridage  
eller mere fleksible arbejdstider. 
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...minder nye kollegaer om, at de rettigheder,  
som vi alle nyder godt af i dag, kan forsvinde 
hurtigere, end de er kommet. Se bare på  
Amazon i England, hvor medarbejdere har  
tisset i flasker i frygt for at bruge tid på toilettet.  

Uden overenskomst – ingen regler. 

Mange ved ikke, at der faktisk er meget 

få love, der beskytter medarbejdere.  

Der er fx ikke en minimumsløn i Danmark 

– det er os i fagbevægelsen, som er 

garant for ordentlig løn eller bedre 

balance mellem arbejde og fritid. 
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OK-mærket har sin egen Facebook-side. 
Den hedder Er du OK? Her skaber vi en 
anderledes og humoristisk samtale om 
kollegaskab og arbejdsforhold. 

Kig derind, og ’tag’ (skriv din kollegas 
navn i et kommentarspor) gerne dine nye 
kollegaer  i opslag, som er relevante for 
dem. Det er en nem og effektiv måde at 
introducere dem for OK-indsatsen. 

Og husk! Hver gang vi liker, tagger eller 
deler opslag fra Er du OK?, er vi med til at 
skabe vigtig synlighed og troværdighed 
om vores arbejde for ordentlige vilkår.

Bliv en del af  
fællesskabet  
på Facebook
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6 ugers ferie

Barsel til mænd og kvinder 

37 timers arbejdsuge  
– blandt de laveste i verden

Pension til alle

Efteruddannelse til alle  
– unge, voksne, medarbejdere, arbejdsløse og nedslidte 
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Fem sejre  
vi bør 
minde 
hinanden 
om
Sammen har vi vundet store sejre.  
Det skal vi huske at minde hinanden om.  
Og der er meget mere at opnå. 



For mig symboliserer  
overenskomsten noget 

fællesskab. At vi sammen 
sikrer nogle kollektive  
rettigheder, som ikke  

alle og enhver ville  
kunne tilkæmpe sig.

Marie

Gode  
arbejdsforhold, 
giver mig mere 
arbejdsglæde.
Lasse
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Der findes mange forskellige måder at gøre 
opmærksom på OK-mærket. Vi har nogle 
velafprøvede idéer her:  

•  Uddel fx OK-spillekort eller OK-håndsprit på din  
 arbejdsplads op til ferien. Det skaber glæde og  
 opmærksomhed om OK-mærket. 

•  Bestil OK-materialer gennem din lokale fagforening. 

•  Like OK-indsatsen på Facebook og del opslagene  
 med kollegaer og venner. 

•  Deltag i kampagner og demonstrationer, som  
 handler om at forbedre vores løn og vilkår. Du vil  
 løbende blive kontaktet om lignende aktiviteter. 

•  Arranger aktiviteter på arbejdspladsen med hjælp  
 fra din fagforening - fx løntjek-workshop eller faglige  
 arrangementer med en foredragsholder

•  Byde nye kolleger velkommen på arbejdspladsen.

Inspiration  
til aktiviteter
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Årshjul
Her er de aktiviteter, som vi ofte er med til i løbet af året. 
 
Overenskomstforhandlinger  
Synlighed er utrolig vigtigt under forhandlinger  
om overenskomst. Her betaler det sig, at vi støtter 
vores forhandlere ved at dele OK-opslag på 
Facebook, deltage i demonstrationer og  
kampagne-events for bedre arbejdsforhold. 

Ferie-kampagne 
Til ferierne gør vi opmærksom på, at OK-fagforeninger  
har forhandlet den 6. ferieuge hjem. 

Løntjek-kampagne
I efteråret kører OK-indsatsen en landsdækkende 
kampagne, hvor vi tjekker lønsedlen efter for fejl.  
Det er en service, som fagforeninger tilbyder året 
rundt, og som medlemmerne er meget glade for.  

Tillidsrepræsentant-kampagne
Vi gør unge opmærksomme på, hvad en 
tillidsrepræsentant er, og hvordan vi kan  
hjælpe vores kollegaer i deres arbejdsliv.



Læs mere på ok-mærket.dk
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På hjemmesiden sætter vi ord og ansigt på vores 
fælles sag om at løfte arbejdslivet. Du kan se vores 
mange kampagnefilm og hente inspiration og 
information om OK-mærket. Og så kan du finde 
hjælp til at oplyse om OK-fagforeninger – fx gennem 
en quiz om TR eller overenskomst, der kan sendes til 
kollegaerne, hvis lejligheden byder sig. 

OK-hjemmesiden  
er din go to guide
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Vi kan forandre vores arbejdsplads. Sammen har  
vi mulighed for at forbedre arbejdsgange, rutiner  
og hverdagen på jobbet. Vi er en del af et større 
fællesskab. Det betyder også, at vi med vores idéer 
og visioner sammen kan rykke arbejdsgiverne. 
Ligesom at vi kan bruge fagforeningen til at styrke 
kollegaskabet på jobbet. Vi er og bliver en 
græsrodsbevægelse. Hiv fat i din lokale fagforening 
og hør, hvordan du kan engagere dig yderligere.  

Skab bedre 
arbejdsliv med os 



Første januar 2019 var en historisk dag. Efter over  
100 år med LO og FTF fusionerede de to for at skabe 
Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH).  

Alle OK-mærkede fagforeninger er med i FH. Vi er over 
1,3 millioner lønmodtagere, som står sammen i FH.  
Og det giver os medarbejdere muskler til at forhandle 
med både arbejdsgivere og politikere.  

Det var fx FH, der forhandlede aftaler om 
lønkompensation under coronakrisen hjem.  
Og det er også FH, som står for OK-indsatsen.  

Du kan læse mere om Fagbevægelsens 
Hovedorganisation på FHO.dk  

Fagbevægelsens 
Hovedorganisation
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